
2. Adaptér 9V AC pfiipojte
k postelovému ãistiãi
a zástrãku zasuÀte do zásuvky.

CZ
Vysoce úãinn˘ ãistiã UV - BOMBER

NÁVOD K OBSLUZE

VYSOCE ÚâINN¯ âISTIâ PROTI
ROZTOâÒM A MIKROORGANISMÒM

NÁVOD K POUÎITÍ

1. Otevfiete obal a vyjmûte pfiístroj 
a ostatní doplÀky.

âI·TùNÍ A ÚDRÎBA

UPOZORNùNÍ:
1. Pfied ãi‰tûním vÏdy pfiístroj odpojte od zdroje napájení.

2. Pro ãi‰tûní pfiístroje nepouÏívejte Ïádné chemikálie. PouÏívejte pouze tekoucí vodu.

3. Îádné ãásti zafiízení neãistûte v myãce na nádobí.

4. Neprovádûjte sterilizaci Ïádn˘ch dílÛ pfiístroje ve sterilizátoru.

5. Pfied instalací zásobníku neãistot zpût do pfiístroje se vÏdy pfiesvûdãte, 
Ïe je zásobník kompletnû such˘.

6. Vyklepejte vodu ze zásobníku neãistot a zásobník dosucha vytfiete suchou tkaninou.

7. Pokud postelov˘ ãistiã nepouÏíváte, skladujte ho v originálním obalu.

Technické údaje: Velikost v˘robku: 268 x 252 x 142 mm
Adaptér - vstup stfiídavé napûtí 220-240V, 50 Hz

- v˘stup stejnosmûrné napûtí 9V, 1300 mA
V˘kon: 30 W

Dovozce: EUROBAK s.r.o., Hodkovická 52, 460 06 Liberec 6
Pfiípadnou reklamaci uplatnûte u dovozce EUROBAK s.r.o.

1. Vyjmûte zásobník neãistot.

2. Vysypte pevné 
neãistoty ze zásobníku 
a nádobu na neãistoty vymyjte 
pod tekoucí vodou, abyste odstranili 
jemn˘ prach a jiné drobné ãástice.

3. Pro ãi‰tûní povrchu pfiístroje
pouÏívejte pouze vlhk˘ hadfiík 
a neutrální ãisticí prostfiedek. 
Nikdy nevkládejte cel˘ pfiístroj 
pod tekoucí vodu (nikdy 
neponofiujte motor do vody).

3. Pro zahájení ãi‰tûní
pfiepnûte tlaãítko 
na pfiístroji do polohy 
zapnuto (ON).
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Pfied pouÏitím pfiístroje si návod k obsluze peãlivû pfieãtûte a uschovejte jej pro dal‰í moÏné pouÏití.

V¯STRAHA
1. Ujistûte se, Ïe pouÏíváte správné napájecí napûtí.
2. ChraÀte pfiístroj pfied nárazy, údery. Vyvarujte se nesprávnému pouÏívání zafiízení.

UPOZORNùNÍ!

DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ
Tento spotfiebiã není urãen pro pouÏívání osobami (vãetnû dûtí), jimÏ fyzická, smyslová nebo
mentální neschopnost ãi nedostatek zku‰eností a znalostí zabraÀuje v bezpeãném pouÏívání
spotfiebiãe, pokud na nû nebude dohlíÏeno nebo pokud nebyly instruovány ohlednû pouÏití
spotfiebiãe osobou zodpovûdnou za jejich bezpeãnost. Na dûti by se mûlo dohlíÏet, aby se
zajistilo, Ïe si nebudou se spotfiebiãem hrát. 

PRINCIP âINNOSTI ZA¤ÍZENÍ
Tento progresivní zpÛsob ãi‰tûní nabízí unikátní tfiístupÀov˘ systém.
Po zapnutí stroje budou v‰echny tfii zpÛsoby ãi‰tûní matrace probíhat spoleãnû.
Vibraãní klepaã zajistí uvolnûní prachu a odumfielé pokoÏky.
Podtlak zajistí odsátí prachu a ‰kÛdcÛ.
Ultrafialová lampa zabije mikroorganismy a roztoãe.
Tento postup zajistí kompletní vyãi‰tûní matrace a zanechá Va‰i postel ãistûj‰í, voÀavûj‰í a zdravûj‰í.

Nikdy neodpojujte pfiístroj
ze zdroje napájení
mokr˘ma rukama.

ZAKÁZÁNO

UdrÏujte pfiístroj mimo
dosah dûtí.

ZAKÁZÁNO

Pokud je hlavní pfiívodní kabel po‰kozen, 
zafiízení nepouÏívejte, neboÈ by mohlo 
dojít k zasaÏení elektrick˘m proudem.

ZAKÁZÁNO

Nikdy pfiístroj nepouÏívejte
ve vlhkém prostfiedí,

napfiíklad v koupelnû.

ZAKÁZÁNO

Nikdy nepouÏívejte pfiístroj 
v korosivním nebo agresivním 

prostfiedí (napfiíklad prach 
mouky, vodní pára).

ZAKÁZÁNO

Pfiístroj nepokládejte
na jiné elektronické

v˘robky.

ZAKÁZÁNO

Nenechávejte pfiístroj venku 
na de‰ti nebo na slunci.

ZAKÁZÁNO

âistící ãást zafiízení pouze otírejte.
Nikdy nemyjte zafiízení

pod tekoucí vodou.

ZAKÁZÁNO

Pfiístroj odkládejte na rovné
plochy, abyste zabránili 

jeho pádu z v˘‰ky.

ZAKÁZÁNO

Neotevírejte pfiístroj za úãelem 
opravy. Zafiízení mÛÏe opravovat 

pouze kvalifikovaná osoba.

ZAKÁZÁNO

Váleãkové koleãko

Sbûrná nádoba

Vibraãní ãást pfiístroje vibruje
2500 krát za minutu,
coÏ umoÏÀuje uvolnûní
ãásteãek neãistot a roztoãÛ.

Pfiístroj vyuÏívá ultrafialovou lampu
pro zabíjení bakterií a roztoãÛ.

Tlaãítko pro zapnutí
a vypnutí (On / Off)

Konektor – 
stejnosmûrn˘
proud

Ultrafialová trubice

Adaptér

Vibraãní
klepaã

Pfiístroj je lehk˘, pfienosn˘
a snadno pouÏiteln˘.

POPIS V¯ROBKU
Postel hraje v na‰em Ïivotû velmi v˘znamnou roli. Jedná se o místo, které nejãastûji pfiichází do kontaktu s na‰í
pokoÏkou. Pereme ãasto povleãení, ale zpravidla zanedbáváme matraci. Také v matraci se ale mohou hromadit
neãistoty a mikroorganismy. Proto je pro nás velmi dÛleÏité ãistit i matrace. Postelov˘ ãistiã je navrÏen pro ãi‰tûní
matrací od mikroorganismÛ a prachu.

POPIS DÍLÒ


